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First Holy Communion and Chrismation of St. Mary’s School
on Saturday, September 4th at 4:00 P.M.
followed by Dinner at our parish church.
All are invited in this parish celebration sponsored by the parents of the candidates.

Alina d/o
Biju & Valsa
Anchakunnathu

Anna d/o
Biji & Bindhu
Edat

Tom s/o
Gino & Jibi
Kakkattil

Hansen s/o
Rajesh & Dolly
Kizhakethil

Justin s/o
Biju & Dolly
Kizhakkekuttu

Ann d/o
John & Litty
Pattapathiyil

Lexiene d/o
Lukachen & Elsamma
Poozhikunnel

Nithya d/o
Mathukutty & Siby
Poozhikunnel

Sera d/o
Sajan & Lizy
Urumbil

Alisha d/o
Saji & Siju
Vellaramkalayil

പര്ഥമ ദിവയ്കാരുണയ് സവ്ീകരണവും
ൈതലാഭിേഷകവും
നമ്മുെട േമാർട്ടൻ േഗര്ാവിെല െസന്റ് േമരീസ് പള്ളിയിൽ
െസപ്തംബർ 4 ശനിയാ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 4:00ന്.
േഫാേട്ടാ െസഷൻ 3:00ന്

Philip s/o
Biji & Bindhu Edat

Swetha d/o
Sajan & Lizy Urumbil

ഇടവകയുെട ഈ ആേഘാഷത്തിേല ം
മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കുന്ന േസ്നഹവിരുന്നിേല ം
ഏവെരയും ക്ഷണിക്കുന്നു.
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STAFF
Pastor: Fr. Abraham Mutholathu Jacob
(773) 412-6254 (cell) mutholath2000@yahoo.com
Associate Pastor: Fr. Jose Illikunnumpurath
(847) 912-5673
www.knanayaregion.us/chicago
For a list of Voluntary Staff / upcoming events, visit:
www.knanayaregion.us/chicago/staff.htm
www.knanayaregion.us/chicago/calendar.htm
HOLY MASS
SUNDAY 10:00 A.M. at Maywood and Morton Grove and
5:30 P.M. at Morton Grove.
MONDAY - FRIDAY 7:00 P.M. Morton Grove.
FRIDAY 7:00 P.M. at Maywood.
SATURDAY 10:00 A.M. at Maywood and Morton Grove.
SYRO-MALANKARA MASS
Third Saturday of the month at 10:00 A.M.
RELIGIOUS EDUCATION
ON SUNDAYS 10:00 A.M. to 11:15 A.M. at Maywood and

SATURDAY, SEPTEMBER 4, 2010
Holy Mass and novena of Our Lady of Perpetual Help at
Maywood and Morton Grove at 10:00 A.M
First Holy Communion and Chrismation at Morton
Grove at 4:00 P.M. Photo Session at 3:00 P.M.
SUNDAY, SEPTEMBER 5, 2010
Feast Celebration of Blessed Mother Theresa of Calcutta
with Ladinge and Holy Mass at Maywood at 10:00 A.M.
Holy Mass at Morton Grove at 10:00 A.M.
Youth Mass for Yuvajana Vedi at Morton Grove at 5:30
P.M.
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11:40 A.M. at Morton Grove from September 12th.
SACRAMENT OF RECONCILIATION (CONFESSION)
First and Third Sundays during Mass at Maywood.
Second and Fourth Sundays during Mass at Morton Grove.
ADORATION
ALL: First Fridays after Mass at Maywood
NOVENAS
B.V. Mary after Saturday 10:00 A.M. Mass at both churches.
St. Jude on Thursdays at 7:00 P.M. at Morton Grove.
St. Michael 3rd Friday of the month after 7:00 P.M. Mass at
Maywood.
PRAYER GROUP
Sundays after 10:00 A.M. Mass at Maywood.
ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY
Sundays after 10:00 A.M. Mass at Maywood.
LEGION OF MARY
1st and Third Saturdays after 10:00 A.M. Mass at Maywood.

SUNDAY, SEPTEMBER 12, 2010
Grandparents Day
Reopening of Religious Education Schools at Maywood
and Morton Grove.
Holy Mass at Maywood and Morton Grove at 10:00 A.M.
Religious Education Class at Maywood at 10:00 A.M.
Religious Education Class at Morton Grove at 11:40 A.M.
English Mass at Maywood at 11:40 A.M.
Grandparent‘s Day Celebration by Senior Citizens Ministry at Maywood at 11:40 A.M.
Holy Mass at Morton Grove at 5:30 P.M.
MONDAY, SEPTEMBER 13, 2010
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.
TUESDAY, SEPTEMBER 14, 2010
Exaltation of the Cross.
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.

MONDAY, SEPTEMBER 6, 2010
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.

WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2010
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.

TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2010
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.

THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2010
Holy Mass and novena of St. Jude at Morton Grove at 7:00
P.M.

WEDNESDAY, SEPTEMBER 8, 2010
Feast of Nativity of Our Lady
Holy Mass at Morton Grove at 7:00 P.M.

FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2010
Holy Mass at Maywood and Morton Grove at 7:00 P.M.

THURSDAY, SEPTEMBER 9, 2010
SATURDAY, SEPTEMBER 18, 2010
Holy Mass and novena of St. Jude at Morton Grove at 7:00
Syro-Malankara Holy Mass at Maywood at 10:00 A.M.
P.M.
followed by novena of Our Lady of Perpetual Help.
Holy Mass and novena of Our Lady of Perpetual Help at
FRIDAY, SEPTEMBER 10, 2010
Morton Grove at 10:00 A.M.
Holy Mass at Maywood and Morton Grove at 7:00 P.M.
Religious Education Teachers training along with a DCFS
SATURDAY, SEPTEMBER 11, 2010
Mandatory reporter training at Maywood at 10:00 A.M.
Holy Mass and novena of Our Lady of Perpetual Help at
St. Stephen’s Koodara Yogam at the house of Surej KoMaywood and Morton Grove at 10:00 A.M
lady, 2123 Horncastle Ln., Naperville.
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മറ്റുള്ളവരിെല നന്മെയ വിലമതിക്കുവാൻ തയയ്ാറായാൽ
പിതാവിൽനിന്നു നാളിതുവെര കാരയ്മായ േസ്നഹം കിട്ടാതി
രുന്ന ആ മകൻ ഈ പുതിയ സമീപനത്തിൽ അത്ഭുതെപ്പടുകയും
നയ്ൂേയാർക്കിെല ഒരു ൈഹസ്കൂൾ അദ്ധയ്ാപിക തെന്റ വിദയ്ാർ
വികാരാധീനനായി കരയുകയും െച . നിറകണ്ണുകേളാെട അവൻ
ത്ഥികെള, അവരുെട വയ്തയ്സ്ഥ നന്മകളുെട േപരിൽ വിലമതിച്ച
പറഞ്ഞു: ഡാഡീ, ǌാൻ നാെള രാവിെല ആത്മഹതയ് െചയയ്ു
സംഭവം വലിയ പര്തയ്ാഖയ്ാതമുണ്ടാക്കി. അവർ ഓേരാ കുട്ടിേയ
വാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. കാരണം ഈ േലാകത്തിൽ
യും കല്ാസ്സിനു മുമ്പിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട്, അവർ തനിക്കും
ഡാഡി ഉൾെപ്പെട ആരും എെന്ന േസ്നഹിക്കുകേയാ അംഗീകരി
കല്ാസ്സിനും െച നന്മകൾ വിലമതിച്ചു സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന്
ക്കുകേയാ ഇെലല്ന്നായിരുന്നു ǌാൻ കരുതിയിരുന്നത്. ഡാഡി
Who I Am Makes a Difference എന്നു സവ്ർണ്ണ വർണ്ണത്തിെല
എെന്ന േസ്നഹിക്കുെന്നന്നറിഞ്ഞ സ്ഥിതി ് ഇനി എനിക്കു
ഴുതിയ നീല റിബൺ അവെര ധരിപ്പിച്ചു.
എെന്റ പര്ിയ സേഹാദരങ്ങേള,

കൂടാെത അവർക്ക് ഒരു േപര്ാജക്ട് ന ിയത് ഇപര്കാരമായി
രുന്നു: അവെര ധരിപ്പിച്ച വിധമുള്ള മൂന്നു ബാഡ്ജുകൾ വീതം
ഓേരാ കുട്ടി ം ന ിയിട്ട്, താൻ വിലമതിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അംഗീ
കാരമായി അവയിെലാന്നു ധരിപ്പിക്കുവാനും ബാക്കി രെണ്ടണ്ണം
അയാേളാട് മെറ്റാരാൾക്ക് അേത രീതിയിൽ ൈകമാറുവാൻ
ആവശയ്െപ്പടുവാനും പറഞ്ഞു.

ജീവിക്കണം.

നമ്മിൽ പലരുെടയും കണ്ണു തുറപ്പിേക്കണ്ട സംഭവ കഥയാ
ണിത്. ജീവിച്ചിരിക്കുേമ്പാൾ േസ്നഹം ബാഹയ്മായി പര്കടിപ്പി
ക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിലലല് നാം വളർന്നു വന്നത്. മാതര്മലല്, മറ്റുള്ളവ
രുെട നന്മേയക്കാളുപരി തിന്മെയ െപരുപ്പിച്ചു കാണിക്കുന്നവരും,
അപര്കാരം മുഖത്തുേനാക്കി ഫലിത രൂേപണയും അലല്ാെതയും
സംസാരിക്കുന്നവരുമാണു നമ്മൾ.

അപര്കാരം ബാഡ്ജുകൾ കിട്ടിയ ഒരാൾ, തെന്ന െതാഴിൽ
വയ്ക്തി ജീവിതത്തിെലന്നേപാെല ഇടവകകൾ തമ്മിലും
േമഖല െതരെഞ്ഞടുക്കുവാൻ സഹായിച്ച ഒരു യുവ ഓഫീസെറ
ഇേത സമീപനം ഉണ്ടാകണം. േസകര്ഡ് ഹാർട്ടും െസന്റ് േമരീ
ബാഡ്ജ് ധരിപ്പിച്ചു. അേതാെടാപ്പം ബാക്കി രണ്ടു റിബൻ മുൻ
സും ഇേപ്പാൾ രണ്ട് ഇടവകകളാെണങ്കിലും ഷിക്കാേഗായിെല
പറഞ്ഞ നിർേദ്ദശം ന ി ആ ഓഫീസെറ ഏ ിച്ചു.
ക്നാനായ സമുദായത്തിൽ മാനസിക വിള്ളലുകളുണ്ടാക്കുവാൻ
ഈ െചറുപ്പക്കാരൻ കർക്കശക്കാരനായ തെന്റ േമലുേദയ്ാഗ അതു കാരണമാകരുത്. ഈ രണ്ടു പള്ളികളും ആരുെടയും സവ്കാ
സ്ഥെന സമീപിച്ച് ബാഡ്ജ് ധരിപ്പിച്ചിട്ട് മെറ്റാരാൾക്കുകൂടി രയ് സവ്േത്താ, ഏെതങ്കിലും ഗര്ൂപ്പു പിന്തുണ ന്നേതാ അലല്. രണ്ടും
ബാഡ്ജ് ൈകമാറുവാൻ അവസാനേത്തത് ഏ ിച്ചു. അധികമാ കര്ിസ്തുവിെന്റ മൗതിക ശരീരത്തിെല തുലയ് ശാഖകളും കേത്താ
രാലും വിലമതിക്കെപ്പടാത്ത തെന്ന അംഗീകരിക്കുവാൻ ഒരു ലിക്കാ സഭയുെട ഘടനയിൽ തുലയ് പര്ാധാനയ്മുള്ളവയുമാണ്.
ജീവനക്കാരെനങ്കിലും തയയ്ാറായതിൽ അയാൾക്ക് അത്ഭുതമായി. അവെയ തമ്മിൽ മത്സരിപ്പിക്കുവാേനാ, േചരിേപ്പാരുണ്ടാക്കു
തെന്റ കര്ിയാത്മക പര്വർത്തനെത്തയായിരുന്നു െചറുപ്പക്കാര വാേനാ ആെരങ്കിലും ശര്മിച്ചാൽ അതിെന മുളയിെല നുള്ളിക്കള
നായ ആ കീഴുേദയ്ാഗസ്ഥൻ വിലമതിച്ചത്.
യുവാൻ നമുക്കു കഴിയണം.
ഈ കർക്കശക്കാരനായ ഉേദയ്ാഗസ്ഥനാകെട്ട ആർക്കു താൻ
സംഘടനാ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂെട വളർന്നു വന്ന നമ്മൾ അേത
ബാഡ്ജ് െകാടുക്കുെമന്ന് ചിന്താക്കുഴപ്പത്തിലായി. അയാൾ അതു ൈശലിയിലൂെട ഇടവകയാകുന്ന വിശുദ്ധ പര്സ്ഥാനത്തിൽ കലഹ
വീട്ടിൽ െകാണ്ടുേപായി തെന്റ 14 വയസ്സുകാരൻ മകെന വിളിച്ച് മുണ്ടാക്കരുത്. േചരിേപ്പാരു കണ്ടു മടുത്തവരാണു നമ്മളും നമ്മുെട
അടുത്തിരുത്തി വാത്സലയ്േത്താെട, താൻ അവെന എതര്മാതര്ം വളരുന്ന തലമുറയും. പര്കാശം പരേത്തണ്ട ഇടവക കുടുംബ വഴ
േസ്നഹിക്കുന്നുെവന്നും, േജാലി തിരക്കും െതാഴിൽ പര്ശ്നങ്ങൾക്കുമി ക്കുകളുേടയും ഗര്ൂപ്പു മത്സരങ്ങളുേടയും സങ്കുചിതാവസ്ഥയിൽനിന്ന്
ടയിൽ തനിക്ക് അവേനാടു േവണ്ടവിധം േസ്നഹം പര്കടിപ്പി വിമുക്തമാകണം.
ക്കുവാൻ കഴിയാതിരുന്നതിലുള്ള േഖദവും അറിയിച്ചു. എങ്കിലും
അപവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചും പരത്തിയും കര്ൂര വിേനാദത്തിൽ
തെന്റ േസ്നഹ സൂചകമായി ഈ റിബൺ അണിയിക്കുകയാ
ഏർെപ്പടുന്നതിനു പകരം, േമ റഞ്ഞ കഥയിേലതുേപാെല, എതര്
െണന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ട് വികാര നിർഭരമായി അവെന ആ
തിന്മയുള്ളവരിലും നന്മ കെണ്ടത്തി ൈവവിധയ്മാർന്ന കഴിവുക
അംഗീകാര മുദര് അണിയിച്ചു.
െളയും സംഭാവനകെളയും വിലമതിക്കുന്നതിൽ ഉത്സുകരാകണം.
രണ്ടു ഇടവകകളും സംയുക്ത പരിപാടീകൾ നടത്തിയും സഹക
രിച്ചു പര്വർത്തിച്ചും നമ്മുെട ഒരുമ നിലനിർത്തണം. അങ്ങെന
നന്മയുെട പര്കാശവും സൗരഭയ്വും കൂടുതൽ പര്സരിപ്പിക്കുവാൻ
സഹകരിക്കാത്തവേരാട്
നമുക്കു പരിശര്മിക്കാം.

നിസ്സഹകരിച്ചു സവ്യം
െചറുതാകാെത, സഹകരിച്ചു
വലുതാകണം.

ഒത്തിരി േസ്നഹേത്താെട,
ഫാ. ഏബര്ഹാം മുേത്താലത്ത്
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ത്താവിെന്റയും മുമ്പിൽ തുറ ബിഷപ്പ് മാർ േജാസഫ് കലല്റങ്ങാട്ട്
പാലാ െമതര്ാൻ
ക്കെപ്പട്ട സവ്ർഗ്ഗമാണ്. മിശി
ധൂപാർപ്പണം - വളെര പര്ധാനെപ്പട്ട കർമ്മമാണിത്. ൈദവസന്നി ഹായുെട ഉത്ഥാനം നമ്മുെട
ധിയിേല യരുന്ന പര്ാർത്ഥനയാണ് ധൂപം സൂചിപ്പിക്കുക. എെന്റ ഉയിർപ്പിെന്റ ആചാരമായി വശവ്സിേച്ചറ്റുപറ
പര്ാർത്ഥന അങ്ങയുെട സന്നിധിയിേലക്ക് ധൂപാർച്ചനയായും യുന്നു.

മുൻലക്കം തുടർച്ച

ǌാൻ ൈകകളുയർത്തുന്നത് സായാഹ്നബലിയായും സവ്ീകരിക്ക
ണേമ. (സങ്കീ. 141:2) ൈദവെത്ത പര്സാദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് 2. വചനശുശര്ൂഷ: ഈേശാമിശിഹായുെട
ധൂപം സമർപ്പിക്കുന്നത്. അതു പാപേമാചനത്തിെന്റയും പര്ായ
ശ്ചിത്തത്തിെന്റയും അടയാളമാണ്. ധൂപാർപ്പണേത്താടു ബന്ധ
െപ്പട്ട് കുർബാന തക്സായിൽ െകാടുത്തിരിക്കുന്ന പര്ാർത്ഥനകളിൽ
നിന്നും ഇതിെന്റ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം.
സവ്ർഗ്ഗീയാരാധനയുെട പര്ധാനഘടകമായി േയാഹന്നാൻ ഇ
തിെന കാണുന്നു (െവളി. 5:8, 8:3-4). ൈദവത്തിനുള്ള നമ്മുെട
സമ്പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണത്തിെന്റ പര്തീകമാണത്. പാപേമാച
നവും അതുവഴിയുണ്ടാകുന്ന ൈദവപര്സാദവുമാണ് ധൂപാർപ്പണ
ത്തിെന്റ മുഖയ്ലക്ഷയ്ം. ഈ ധൂപം നിെന്റ ബഹുമാനത്തിനും ǌങ്ങ

ളുെട കടങ്ങളുെടയും പാപങ്ങളുെടയും േമാചനത്തിനും നിദാനമാ
യിത്തീരെട്ട.

ധൂപത്തിെന്റ അകമ്പടിയുമായി േബമ്മയിൽ പര്േവശിക്കുന്ന
കാർമ്മികൻ ൈദവം േമാശേയാടു പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കണം.
(പുറപ്പാട് 19:10-11) ജനങ്ങെള ഒരുക്കുക. മൂന്നാം നാൾ കർത്താ
വായ ǌാൻ മലമുകളിേലക്ക് ഇറങ്ങിവരും. ധൂപം ഇവിെട ൈദവ
സാന്നിദ്ധയ്ത്തിെന്റ പര്തീകമാണ്.

പരസയ്ജീവിതെത്ത അനുസ്മരിക്കുന്നു.

ൈതര്ശുദ്ധ കീർത്തനം: പരിശുദ്ധൻ എന്നു
മൂന്നു പര്ാവശയ്ം ആ വർത്തിച്ച് ആലപിക്ക
െപ്പടുന്നതുെകാണ്ടാണ് ൈതര്ശുദ്ധ കീർത്ത
നം എന്നേപരു പറയുന്നത്. സിറിയൻ ൈബസന്റീൻ റീത്തുക
ളിൽ വിശുദ്ധഗര്ന്ഥ പര്ദക്ഷിണത്തിനുേശഷവും േകാ റ്റിക്,
എേതയ്ാപയ്ൻ റീത്തുകളിൽ േലഖന വായന േശഷവും ൈതര്
ശുദ്ധ കീർത്തനം പാടുന്നു. അർേമനിയൻ റീത്തിൽ സുവിേശഷ
പര്ദക്ഷിണ സമയത്ത് ഇതാലപിക്കുന്നു. അതാവർത്തിക്കെപ്പടു
ന്നത് മാലാഖമാേരാടു േചർന്ന് നാമും ആലപിക്കുന്നു എന്നു
സൂചിപ്പിക്കാനാണ്.
മനുഷയ്ർ അശുദ്ധരാെണന്ന ചിന്തേയാെട ൈദവത്തിെന്റ പരി
ശുദ്ധി പര്േഘാഷിക്കുന്നു. മാലാഖാമാരുെട വിശര്മമിലല്ാത്ത ൈദവ
സ്തുതിയാണ് ൈതര്ശുദ്ധ കീർത്തനം. സവ്ർഗ്ഗവും ഭൂമിയും ഒന്നു
േചരുന്ന അവസരമാണിത്. പരമ പരിശുദ്ധനായ ൈദവത്തിെന്റ
പരിശുദ്ധിയുെട മുമ്പിൽ വിശുദ്ധീകരണത്തിനായി നി ക്കുന്ന
ആരാധനാസമൂഹം.

ആനവാതിൽ വെര ധൂപാർച്ചന നടത്തുേമ്പാൾ മാർേത്താമ്മാ
കര്ിസ്തയ്ാനികൾ എെന്റ കർത്താേവ, പാപിയായ എന്നിൽ വായനകൾ: നാലു വായനകളാണ് നമ്മുെട കുർബാനയിലുള്ളത്.
കനിയണേമ എന്ന് പര്ാർത്ഥിച്ചുെകാണ്ട് ഇരുൈകകളും െകാണ്ട് രണ്ടു പഴയനിയമ വായനകൾ (മിശിഹായുെട രഹസയ്ജീവിതം),
ധൂപം തങ്ങളിേലക്ക് ആവഹിച്ചിരുന്നതായി പുരാതന േരഖകൾ രണ്ടു പുതിയനിയമ വായനകൾ (മിശിഹായുെട പരസയ്ജീവിതം).
സാക്ഷിക്കുന്നു.
പഴയനിയമ വായനകളിൽ ആദയ്േത്തത് പഞ്ചഗര്ന്ഥിയിൽ
നിന്നും
(നിയമഗര്ന്ഥം - േമാശ), രണ്ടാമേത്തത് പര്വാചകന്മാ
ഉത്ഥാനഗീതം: ഉത്ഥാനഗീതം മൂന്നു പര്ാവശയ്ം പാടുന്നത് സവ്ർഗ്ഗ
ത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലും (ഫിലി. 2:10-11) ഉള്ളവർ രിൽ നിന്നുമാണ്. പഴയനിയമ വായനകൾ ഇടതു വശെത്ത പീഠ
പാടുന്നതിെന്റ പര്തീകമായാണ്. ഈ ഗീതം പാടുന്നതും പര്കാശം ത്തിൽ നിന്നാണ്. മൂെശയുെട നിയമങ്ങളുെടയും പര്വചനങ്ങളു
മദ്ബഹായിൽ പരക്കുന്നതുമായി ബന്ധെപ്പടുത്തി പര്കാശ െടയും അർത്ഥം കെണ്ടേത്തണ്ടത് മിശിഹായിലാണ്. അതായത്
ഈ വായനകൾ വിശവ്ാസസമൂഹെത്ത മിശിഹായിേലക്കു നയി
ത്തിെന്റ ഗീതം എന്ന േപരും ഇതിനുണ്ട്.
ക്കുന്നു. നിയമത്തിലും പര്വാചകഗര്ന്ഥങ്ങളിലും തെന്നക്കുറിച്ച്
ശിമേയാൻ േകപ്പായുെട അധരങ്ങളിലൂെട ശിഷയ്ന്മാർ നട
എഴുതെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മിശിഹാ തെന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേലല്ാ.
ത്തിയ നമ്മുെട കർത്താവിലുള്ള വിശവ്ാസ പര്ഖയ്ാപനമാണ് ഈ
ഗീതെമന്ന് അബ്ദീേശാ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ശല്ീഹന്മാർ പര്േഘാഷിച്ച ശൂറായ (പര്ാരംഭ ഗീതം): പഴയനിയമത്തിെല വായനകൾക്കു
നമ്മുെട കർത്താവിലുള്ള വിശവ്ാസത്തിെന്റ ഏറ്റുപറച്ചിലാണ് സഭ േശഷം പാടുന്ന സ്തുതിഗീതം. ൈദവമഹതവ്െത്ത വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന
സങ്കീർത്തന വാകയ്ങ്ങളാണ് ഇതിെന്റ ഉള്ളടക്കം. പര്പഞ്ച
ആലപിക്കുന്ന സകലത്തിെന്റയും നാഥാ ... എന്ന കീർത്തനം.
േത്താടു േചർന്ന് സഭ സര്ഷ്ടാവിെന മഹതവ്െപ്പടുത്തുന്നു.
മദ്ബഹാവിരി തുറക്കുന്നത്, ഈേശാ മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിച്ച
േപ്പാൾ സവ്ർഗ്ഗം തുറക്കെപ്പട്ടതിെന സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സവ്ർഗ്ഗം തുറ തുർഗാമ (വയ്ാഖയ്ാനഗീതം): വായിക്കാൻ േപാകുന്ന േലഖന
ക്കുക എന്നാൽ പരിശുദ്ധ തര്ിതവ്െത്ത െവളിെപ്പടുത്തുക ഭാഗത്തിന് ആമുഖമായുള്ള ധർേമ്മാപേദശം. ജീവനും െവളിച്ചവും
എന്നാണ്. മദ്ബഹായുെട പടികൾ സവ്ർഗ്ഗീയ േഗാവണിയാണ്. രക്ഷയും പകർന്നു തരുന്ന വചനെത്ത എതിേര ക്കുന്ന േവള
പഴയ നിയമത്തിൽ യാേക്കാബിെന്റ സവ്പ്നത്തിൽ ഇതു കാണുന്നു. യാണ് വചനശുശര്ൂഷയുേടെതന്ന് തുർഗാമ വയ്ക്തമാക്കുന്നു.
വിരി മാറ്റെപ്പട്ട മദ്ബഹാ ഏശയയ്ായുെടയും െവളിപാട് ഗര്ന്ഥകർ
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ണങ്ങളുെട) ഒരു പരമ്പരയാണ്. പഴയനിയമ വായനകൾ മിശി
എങ്കർത്താ (േലഖനം): മൂന്നാം വായനയാണിത്. ആേഘാഷമായ ഹാെയ പര്തിരൂപങ്ങളിലൂെടയും പര്തീകങ്ങളിലൂെടയും േലഖന
കുർബാനയിൽ ഒരു ശുശര്ൂഷി കത്തിച്ച തിരിയുമായി സമീപത്തു ങ്ങൾ ശല്ീഹായുെട ൈദവാനുഭവത്തിലൂെടയും സുവിേശഷവായന
നി ക്കുന്നു. സിനേഗാഗിൽ നിയമഗര്ന്ഥവും പര്വാചകഗര്ന്ഥവും സുവിേശഷകെന്റ മിശിഹാനുഭവത്തിലൂെടയും സംസാരിക്കുന്നു.
വായിച്ചതിനു േശഷം പൗേലാസ് ശല്ീഹാ തെന്റ വയ്ാഖയ്ാനം ൈദവവചന വയ്ാഖയ്ാനം: അപ്പത്തിെന്റ േമശയിൽ അപ്പം മുറിക്കു
ന ന്നുണ്ടെലല്ാ. പൗേലാസിെന്റ േലഖനങ്ങെളലല്ാം മിശിഹാെയ േമ്പാൾ ഈേശാ കാണണെമങ്കിൽ വചനത്തിെന്റ േമശയിൽ
ക്കുറിച്ചുള്ള പര്േഘാഷണമാണെലല്ാ.
വചനം വയ്ാഖയ്ാനിക്കുേമ്പാൾ വിശവ്ാസികളുെട ഹൃദയം ജവ്ലി
(Continued from page 4)

പൗേലാസ് ശല്ീഹാ ഇന്നും േലഖനഭാഗത്തിലൂെട നെമ്മ പഠി
പ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പേസ്താലന്മാരുെടയും അവെര അയച്ച മിശി
ഹായുെടയും ലിറ്റർജിയിെല സജീവ സാന്നിദ്ധയ്ം വി. ഗര്ന്ഥേത്താ
ടുള്ള ബഹുമാനം നെമ്മ ഓർമ്മെപ്പടുത്തുന്നു. േലഖനംവഴി
അപ്പേസ്താലന്മാർ നമ്മെള പഠിപ്പിക്കുന്നു.
േറാമാക്കാർക്കായി പൗേലാസ്
എഴുതിയ കത്താൽ നെമ്മയുമിേപ്പാൾ േമാദാൽ
ൈദവികദൗതയ്ം അറിയിപ്പതുനാം
േകൾക്കുക യുക്തം.
സുമ്മാറ - ഹേലല്ലൂയയ്ാ ഗീതം: കർത്താവിെന സ്തുതിക്കുക എന്ന
അർത്ഥത്തിൽ പഴയനിയമ ജനത ഉപേയാഗിച്ചിരുന്ന േസ്താതര്
ഗീതമാണിത്. ഉത്ഥിതനായ ഈേശായുെട വചനങ്ങൾ ശര്വിക്കു
വാൻ തയയ്ാറാകുന്ന ആരാധനാ സമൂഹത്തിെന്റ സേന്താഷ
പര്കടനമാണ് ഈ ഗീതം.

ക്കണം. വചനം ജീവദായകമായ ആത്മാവാണ്. പഴയനിയമ പുതിയനിയമ വായനകളുെട െവളിച്ചത്തിൽ നടത്തുന്ന വചന
വിശദീകരണം. വചനവയ്ാഖയ്ാനം ആവശയ്ഘടകവും പരിശുദ്ധ
കുർബാനയുെട ഭാഗവുമാണ് (വത്തിക്കാൻ സൂനഹേദാസ്,
ലിറ്റർജി, 35).
കാേറാസൂസ:
പര്േഘാഷണെമന്നാണ്
കാേറാസൂസായുെട
അർത്ഥം. വിശവ്ാസപര്േഘാഷണവും ജീവിതസാക്ഷയ്വും കര്ിസ്തീ
യതയുെട ഏറ്റുപറച്ചിലുമാണിത്. കാേറാസൂസാ സവ്കാരയ്
പര്ാർത്ഥന ള്ള അവസരമലല്.
ൈദവം ആരാെണന്നും അവിടുന്ന് എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നുെവന്നും
വിശുദ്ധ ഗര്ന്ഥവായനയിലൂെട നാം മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങെന
വിശുദ്ധഗര്ന്ഥത്തിലൂെട സവ്യം െവളിെപ്പടുത്തുന്ന ൈദവെത്ത
ഏറ്റുപറയുകയും അവിടുന്ന് േലാകത്തിൽ അറിയെപ്പടുന്നതിനും
അവിടുെത്ത തിരുമനസ്സ് പര്ാവർത്തികമാകുന്നതിനുമായി കാേറാ
സൂസായിൽ പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു.

സുവിേശഷ ഗീതം: വചനെത്തക്കുറിച്ചും ഈേശാെയക്കുറിച്ചും
സുവിേശഷെത്തക്കുറിച്ചും സുവിേശഷകന്മാെരക്കുറിച്ചുമുള്ള സ്തുതി ഒരുക്കശുശര്ൂഷ: വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ വചന ശുശര്ൂഷ ം
ഗീതം.
അനാെഫാറാ ം ഇട ള്ള ഭാഗമാണിത്. ബലിവസ്തുക്കൾ
തുർഗാമ - വയ്ാഖയ്ാനഗീതം: ൈദവവചനെത്തക്കുറിച്ചുള്ള മേനാഹ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും കുർബാന േശഷം തിരുപ്പാതര്ങ്ങൾ
(House of Treasures) കളി
രമായ ഒരു പര്േബാധനമാണിത്. ആദയ്ഭാഗത്ത് ൈദവവചന െവടിപ്പാക്കുന്നതും േബ ഗസ്സാ
ത്തിെന്റ നിരവധിയായ സവിേശഷതകൾ പറയുന്നു. ഈേശാ ലാണ്. ബലിപീഠം ബലിക്കു മാതര്മുള്ള സ്ഥലമാണ്. അവിെട
യുെട മനുഷയ്ാവതാരം, പരസയ്ജീവിതം, മരണം, ഉയിർപ്പ്, സവ്ർ വച്ച് ബലിവസ്തുക്കൾ ഒരുക്കരുത്. ബലിവസ്തുക്കൾ ബലിപീഠത്തി
ഗ്ഗാേരാഹണം, ശിഷയ്ന്മാരുെടേമൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിെന അയ േലക്ക് സംവഹിക്കുന്ന പര്ദക്ഷിണത്തിെന്റ പര്തീകാത്മക
ൽ, സുവിേശഷപര്േഘാഷണ ദൗതയ്ം ഇവെയക്കുറിച്ചു വിവരി അർത്ഥം, ബലിപീഠത്തിൽ വച്ച് ബലിവസ്തുക്കൾ ഒരുക്കിയാൽ,
നഷ്ടമാകും. വിശുദ്ധ കുർബാനയുെട േകന്ദ്രഭാഗമായ അനാെഫാറാ
ക്കുന്നു.
യുെട അടുത്ത ഒരുക്കമാണിത്. ദര്വയ്പരമായ ഒരുക്കം,
സുവിേശഷ പര്ദക്ഷിണം: സവ്ർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഭൂമിയിേലക്കുള്ള ആത്മീയമായ ഒരുക്കം എന്നീ രണ്ടു ഘടകങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ട്.
മിശിഹായുെട ആഗമനെത്തയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ദര്വയ്പരമായ ഒരുക്കം
കാർമ്മികൻ സുവിേശഷ ഗര്ന്ഥെമടുത്ത് തെന്റ മുഖം മറച്ച് സല്ീവാ,
1) കാസായും പീലാസായും ഒരുക്കുന്നത്.
ധൂപകലശം, തിരികൾ ഇവ വഹിക്കുന്ന ശുശര്ൂഷികേളാടുകൂെട
2) അൾത്താരയിേലക്ക് സംവഹിക്കുന്നത്.
പര്ദക്ഷിണമായി േബമ്മായിേലക്കു േപാകുന്നു. സുവിേശഷം
3) അൾത്താരയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത്.
വായിക്കുേമ്പാൾ ഈേശാ തെന്നയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.
4) േശാശപ്പെകാണ്ട് മൂടുന്നത്.
ൈദവം തെന്നയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് അർേമ്മനിയൻ
ആത്മീയമായ ഒരുക്കം
ലിറ്റർജിയിൽ സമൂഹം ഏറ്റുപറയുന്നു.
1) ൈക കഴുകൽ
നാലാം വായന: സുവിേശഷത്തിൽ നിന്നും. കാർമ്മികൻ സുവി
2) ദിവയ്രഹസയ് ഗീതം
േശഷ ഗര്ന്ഥം െകാണ്ട് ആശീർവദിക്കുേമ്പാൾ സമൂഹം സല്ീവാ
3) വിശവ്ാസപര്മാണം
യുെട അടയാളത്താൽ സവ്യം ആശീർവദിക്കുന്നു. വായന
4) ശുശര്ൂഷിയുെട കാേറാസൂസ
േശഷം സുവിേശഷം ബലിപീഠത്തിൽ വ ന്നു. റാസയിലാെണ
5) സമാധാനാശംസ
ങ്കിൽ േബമ്മായിലും. വചനമായ കർത്താവു നിർവവ്ഹിക്കുന്ന
രക്ഷയുെട ശുശര്ൂഷ എന്ന നിലയിൽ വചനശുശര്ൂഷെയ കാണാ 1. കാസായും പീലാസായും ഒരുക്കുന്നത്
നാണ് പൗരസ്തയ്സുറിയാനി പാരമ്പരയ്ം ആഹവ്ാനം െചയയ്ുന്നത്.
കാസായും പീലാസായും ധൂപിച്ച് പരിശുദ്ധ തര്ിതവ്ത്തിന്
വചനശുശര്ൂഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാേറാസൂസാകളുെട (പര്േഘാഷ
(Continued on page 6)
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യാഥാർത്ഥയ്ങ്ങൾ എേപ്പാഴും വർത്തമാനകാലത്തിലാണ്.
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സമർപ്പിക്കുന്നു. നാം എെന്തങ്കിലും ൈദവത്തിന് സമർപ്പിക്കു
േമ്പാൾ അത് അവിടുെത്ത ഉപേയാഗത്തിനായി മാറ്റിവ ക
യാണ്. ൈദവീകമണ്ഡലത്തിൽ അത് സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നു. ൈദവ
ത്തിേന്റതായിത്തീർന്നുെകാണ്ട് അത് അവിടുെത്ത പരിശുദ്ധി
യിൽ പങ്കുപറ്റി പരിശുദ്ധമാകുന്നു.

കാേറാസൂസ പര്ാർത്ഥന ് ഇട ാണ് കാസായും പീലാസാ
യും ഒരുക്കുന്നത്. കാേറാസൂസാ പര്ാർത്ഥന േശഷം പുേരാഹി
തൻ േബമ്മായിൽ ൈകവിരിച്ചുപിടിച്ച് പര്ാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് കുരി
ശിൽ കിടന്നു പര്ാർത്ഥിക്കുന്ന ഈേശാെയ പര്തീകവത്കരി
ക്കുന്നു. ആദം ൈകനീട്ടി വിലക്കെപ്പട്ട പഴം പറിച്ചു. രണ്ടാം
കാസായിെല തിരുരക്തവും പീലാസായിെല അപ്പവും ഈ ആദമായ ഈേശാ കുരിശിൽ ൈകകൾ വിരിച്ച് പാപത്തിന്
േശാെയയാണ് പര്തീകവത്കരിക്കുന്നത്. ഭൂതം, വർത്തമാനം, പരിഹാരം െച .
ഭാവി തുടങ്ങിയ ഭൗതികാശയങ്ങളുെട െവളിച്ചത്തിൽ കുർബാ
വിശവ്ാസികളുെട കുർബാന മുമ്പ് മാേമ്മാദീസാ സവ്ീകരിക്കാ
നെയ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കുകയിലല്. നമ്മുെട കർത്താവീ ത്തവെര ആശീർവവ്ാദം െകാടുത്ത് പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു. ജ്ഞാനസ്നാ
േശാമിശിഹായുെട കാസായിൽ അവിടുെത്ത അമൂലയ്മായ രക്തം നാർത്ഥികൾ ഇലല്ാെത വന്നേതാടുകൂടി ആരധനാ സമൂഹത്തിെന്റ
ഒഴിക്കെപ്പടുന്നു. വീഞ്ഞ് കർത്താവിെന്റ രക്തവും െവള്ളം േമലുള്ള ആശീർവവ്ാദമായി ഇതു മാറി. ഈ ആശീർവവ്ാദ പര്ാർ

ൈദവജനവുമാകുന്നു. വീഞ്ഞും െവള്ളവും ഒത്തുേചരുന്നതുേപാെല ത്ഥന നമ്മുെട കർത്താവ് യഹൂദന്മാരാൽ പിടിക്കെപ്പടുന്നതിനു
മിശിഹായും ൈദവജനവും ഒന്നുേചരുന്നു (വി. സിപര്ിയാൻ). മുമ്പ് ശിഷയ്ന്മാർക്കുേവണ്ടി പിതാവിേനാടു പര്ാർത്ഥിച്ചതിെന
മിശിഹായുെട പീഠാനുഭവവും മരണവും വഴി മനുഷയ്കുലത്തിെന്റ
േമൽ െചാരിഞ്ഞ അനുഗര്ഹങ്ങളുെടയും കൃപയുെടയും പര്തീക
മായിട്ടാണ് അവിടുെത്ത പാർശവ്ത്തിൽ നിന്നു െചാരിഞ്ഞ രക്ത
െത്തയും ജലെത്തയും പിതാക്കന്മാർ കണ്ടത്. ബലിവസ്തുക്കൾ
മിശിഹാെയയും ആരാധനാസമൂഹെത്തയും പര്തീകവത്കരി
ക്കുന്നു.

പര്തീകവത്കരിക്കുന്നു. ആരാധനാസമൂഹം ഏകശരീരമായി
സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും തര്ിൈതവ്ക
ൈദവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്നേതാടുകൂടി ൈകവ ് പര്ാർത്ഥന
(തുടരും)
അവസാനിക്കുന്നു.

പീലാസാ നമ്മുെട കർത്താവീേശാമിശിഹായുെട തിരുശരീരം
െകാണ്ട് റൂശ്മ െചയയ്െപ്പടുന്നു. പുേരാഹിതൻ ആദയ്ജാതെന
എടുത്ത് പീലാസായിൽ വ ന്നു. ഇത് ഈേശാ പീഡാസ
ഹനത്തിന് ഏ പ്പിക്കെപ്പടുന്നതിെന്റ പര്തീകമാണ് (ലൂക്കാ 2:6,
7; േറാമാ. 8:29). നമ്മൾ ആേഘാഷിക്കുന്ന സവ്ർഗ്ഗീയ യാഥാർ
ത്ഥയ്ങ്ങൾ സമയത്തിനും കാലത്തിനും അതീതമാണ്. സവ്ർഗ്ഗീയ

There will be a mandatory teachers (Adults and Youth)
training along with a DCFS Mandatory reporter training at
Sacred Heart Church on Saturday, 18th starting at 10:00
A.M.
Only those who attend this training will be permitted to
teach.

MANDATORY TEACHERS TRAINING

FEAST CELEBRATION OF
BLESSED MOTHER TERESA OF CALCUTTA
Mother Teresa of Calcutta was born on August 26, 1910 and died on September
5, 1997. As we are in the centenary year of her birth, we will celebrate her feast on
Sunday, September 5th at 10:00 A.M. at Maywood church. We will dedicate all over
children under her care.
1910 ആഗസ്റ്റ് 26നു ജനിച്ച് 1997 െസപ്തംബർ 5ന് സവ്ർഗത്തിേല യർന്ന കൽകത്തയിെല
മദർ െതേരസയുെട ഈ ജന്മ ശതാബ്ദി വർഷത്തിെല തിരുന്നാൽ േമവുഡ് പള്ളിയിൽ െസപ്തംബർ
5 ǌായറാ രാവിെല 10:00ന് ആചരിക്കുന്നതാണ്. അന്ന് ലദീഞ്ഞ്, കുർബാന എന്നിവെയ
തുടർന്ന് കുട്ടികെള മദർെതേരസാ സമർപ്പിച്ചു പര്ാർത്ഥിക്കുന്നതുമാണ്. ഏവർക്കും സവ്ാഗതം.

RELIGIOUS EDUCATION SCHOOLS FROM SEPTEMBER 12TH
REGISTER FOR RELIGIOUS EDUCATION
Registration for Sacred Heart Religious Education School at Maywood and St. Mary’s
Religious Education School at Morton Grove are in progress. Please fill up the application
form for both new and on-going students and submit it to our DREs along with the fees. Application forms are available after Holy Mass and at our parish website:
www.knanayaregion.us/chicago
TEACHERS AND VOLUNTEERS NEEDED
Those who would like to serve as teachers or as volunteers, please contact the DREs.

September 5, 2010

READINGS & READERS
September 5
1 Deut. 7: 7-11
2 2 Thes. 2:15-3:5

Vol. 5, Issue 50

ഏലിയ-സല്ീവാ-മൂശ കാലങ്ങൾ

OFFERINGS

Aug. 29

SACRED HEART

ST. MARY’S 10:00A

ST. MARY’S, MORTON GROVE

Joy Pullorkunnel

Teena Kalacherry

St. Jude Novena

Vanessa Indikuzhy

READINGS & READERS
September 12
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SACRED HEART

Alice Madathiparampil

ഏലിയ-സല്ീവാ-മൂശ കാലങ്ങൾ
ST. MARY’S 10:00A

1 Isaiah 33: 13-24 TBA

Felix Poothrukkayil

2 Philip 2: 1-11

Cimi Kizhakkekuttu

TBA

RETREAT FOR ADULTS AND YOUTH AT MORTON GROVE
We will have a special retreat as a part of the Centenary Celebrations of the
Archdiocese of Kottayam. The retreat will be organized for Sacred Heart and St.
Mary’s Knanaya Catholic Parishes.
It will be held at Morton Grove Church as follows: Thursday September 30th
6:30 P.M. to 9:00 P.M., Friday, October 1, from 2:00 P.M. to 9:00 P.M., Saturday from 10:00 A.M. to 7:00 P.M. and Sunday from 10:00 A.M. to 7:00 P.M.
Team Leaders:
Rev. Fr. Tom Kunnumpuram for adults and youth, Bro. Sunny Stephen and
Aravindakshamenon for adults, Hector Louis for youth, and Rani Hector for
children.

482.50

Sunday 10:00 A.M.
967.36
Sunday 5:30 P.M.
477.00
Religious Education
10,550.00
Building Fund
60.00
Auction
85.00
TOTAL ST. MARY’S 12,621.86
SACRED HEART, MAYWOOD
Regular Mass

1,279.00

Guadalupe Shrine
Sunday Bulletin

57.00
500.00

Auction

95.00

Ranchi

200.00

TOTAL MAYWOOD

2,131.00

AGAPE MOVEMENT
Maywood Store
Morton Grove Store
Bulletin Donation
TOTAL AGAPE

71.00
120.00
75.00
266.00

AUDITORIUM AVAILABLE
Our auditorium at Morton
Grove church is available for your
functions.
For reservations, please contact
Biju Kizhakkekuttu at 773-2559777 with advance payment.

Professional with 11
years experience
in catering.
Call
WILLIAM GEORGE
911 Greenwood Road,
Glenview, IL 60025
Tel: 847-998-5635
Cell 773-842-5179
E-mail:
malabarcat@yahoo.com

Marriage Preparation Course will be
Benny Mathew s/o Mathew and Thresiamma
held
from October 22nd to 24th at our
Puthiyadath (Areekkara) from Knanaya Catholic
Morton Grove Church. Please
Parish, Chicago with Jenny T. Cherucheril d/o
register with the Family ComThomas and Susy Cherucheril (Kumarakom)
mission by contacting Tonny
from Knanaya Catholic Mission of Minnesota to
Pullappally at 630-205-5078.
be held on May 21, 2011.
(2/3)
Your Rehab Specialists
Pro-Rehab Services, P.C.
&
Choicecare Home Health, Inc.
Palos Heights and Tinley Park
(708) 489 6PRS or (708) 489-0123
www.pro-rehabservices.com
www.choicecarehh.com

Best Compliments from the Mutholath Family

ST. MICHAEL’S TOWING
24 HOUR ROADSIDE ASSISTANCE

1-866-JOE-4-TOW

Greetings to
Knanaya
Catholic
Parish
Chicago

POWER WASH 847-568-1500
4002 W. Chicago, IL
7736 W. Dempster,
Morton Grove,
IL

JOY
CHEMMACHEL
312-560-1600

Jacob’s Food & Groceries
579-581 n. York Road, Elmhurst, IL 60126
Call Biju James Poothura @ 630-833-8072

Gasoline distribution
throughout the Midwest

Your KNANAYA
Gasoline Jobber
Gas Depot Oil Co.
IL 60053
847-581-0303 (Off)
847-581-0309 (Fax)

www.gasdepot.com

4039 W. Main St., Skokie, IL 60076

FRESH & FROZEN MEAT, FISH, VEGETABLE,
SPICES & SNACKS.
കൂടാെത എ ാവിധ േകരളീയ ഭക്ഷണ സാധന
ം
ലഭി
താണ്. എ ാ ദിവസ ം രാവിെല 10 ത രാ ി 8
വെര തുറ
വ
ി
താണ്.

Phone: 847-674-1600
Fax: 847-674-1608
For all your Mortgage Services

Tamil, Hindi & Malayalam Movies Available Here

PURCHASE, REFINANCES, FIXED, ADJUSTABLE
We offer fast approvals.

Please contact: Benny Kuriakose Kanjiraparayil
Phone: 847-583-1245, Cell: 773-983-0497

ROYAL TRAVEL SERVICE
3423 W. LAWRENCE AVE, ROOM #5, CHICAGO, IL 60625

TEL: (773) 509-9600, FAX: (773) 509-1196
*KUWAIT AIRWAYS * AIR INDIA * MALAYSIAN
* SWISS AIR * BRITISH AIRWAYS * LUFTHANSA
AIR FRANCE * KLM * SINGAPORE AIR, ETC.,

YOUR KNANAYA TRAVEL AGENCY
CONTACT: JOSE KORATTIYIL, JAY KALAYIL,
CHERIAN VENKADATHU

ABE AUTO CARE
ALEX THECCANAT
Mon-Fri 8 A.M. - 6 P.M., Sat 8 A.M. to 4 P.M.
7736 W. Dempster, Morton Grove
847-966-7200/847-966-7206

Elizabeth D.
Manjooran, M.D.
509 N. Zenith Dr.
Glenview, IL 60025
Phone: (847) 375-0707
FAX: (847) 375-0808

Brakes, Tunes up, Fuel Injection,
Engine Performance, TiresBalance, Computer Service,
Transmissions & All Auto Works.

www.precioushearts.org
emanjooran@gmail.com
FOR ALL YOUR
PERSONAL AND
BUSINESS TAX
SERVICES

7215 W. Touhy, Suite 5, Chicago, IL 60631.
Office: 773-792-2117, 312-718-6337 Cell
Fax: 773-792-2118, jaibu6@aol.com
* Free Electronic Filing *
* Refund in 24 Hours *

Dr. Jim Maruthoor MBBS, M.D.

Math Tutoring

Kottayam Medical College Graduate

Certified by American Board of Internal Medicine

Expert Medical Group

136 W. Higgins Road, Hoffman Estates,
IL 60169, Phone: 847-839-1000
Days of Service: Monday – Saturday
(Including Evening hours)
Home visits available for elderly and
needy.

TOMY
NELLAMATTAM
619 N. Milwaukee Ave., Suite 25
Glenview, IL 60025.
847-486-4112 (Off)
847-302-8556 (Cell)
847-724-3247 (Fax)

(5th Grade - 12th Grade students)
Classes will be given by Shillymol Sabu
having Illinois Teaching License with 7
years experience in teaching Math in
Illinois.

Shillymol Sabu
847-918-0242 or 847-769-3176
1600 Dempster St, Suite-205, Park Ridge, IL-60068
(Opposite to Lutheran Hospital).

